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FLASH NEWS 02/2019 

 

Vážení členovia, milí priatelia!  
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zasielať nám 
príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie o 
Vašej spoločnosti, nových produktoch a službách, ktoré 
môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka svojim 
členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých 
členov.  
 

 
 
Neváhajte a zašlite nám nemeckú a slovenskú verziu 
Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na 
adresu sohk@sohk.sk. Viac informácií Vám ochotne 
poskytneme na našom telefonnom 
čísle00421/2/63536787,88. 
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Aqua Enviro Group s.r.o. 

Slovanet, a.s. 

aPRimage, s.r.o. 

Compagnie francaise d´assurance pour le 
commerce extérieur, pobočka poisťovne 
z iného členského štátu 

 
 

Kovovýroba 

Informačné technológie 

Public Relations, firemné poradenstvo, marketing, 
reklama 

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 

viac 

viac  
 

viac 

 
viac 

 
Get Together Member Tour  
13. marec 2019, 09:30, Stretnutie 08:15 hod. foyer hotela Park Inn, 
Rybné nám. 1, Bratislava | OMV rafinéria Schwechat, PLUSIM spol. 
s.r.o. Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so  spoločnosťou OMV AG a firmou PLUSIM spol. s.r.o., 
organizuje návštevu OMV rafinérie vo Schwechate spojenú s odbornou prezentáciou a návštevu spoločnosti 
PLUSIM spol. s.r.o. s prezentáciou skladových priestorov a ponúkaných profesionálnych sťahovacích služieb. 

 
OMV ťaží a predáva ropu a plyn, zodpovedným 
spôsobom prichádza na trh s inovatívnymi  
energetickými riešeniami a vysoko kvalitnými 
petrochemickými produktami. Rafinéria vo 
Schwechate pri Viedni je jednou z najväčších a 
najkomplexnejších vnútrozemských rafinérií v Európe 
a pokrýva približne polovicu dopytu po ropných 
produktoch v Rakúsku. V rámci Európy tvorí kapacita 
rafinérií patriacich pod OMV približne 17,8 milióna ton. 
 
PLUSIM spol. s.r.o. ponúka profesionálne služby na 
domácom a medzinárodnom trhu v oblasti sťahovania 
bytov, kancelárií, skladov, archívov, ťažkých bremien, 
výrobných liniek a technologických zariadení. 
Disponuje vlastným vozovým parkom a skladovými 

priestormi pre krátkodobé a dlhodobé uskladnenie 
tovaru. 
 
PROGRAM: 

• 08.15 - stretnutie vo foyer hotela Park Inn, 
Rybné nám. 1, Bratislava. 

• 08.30 – spoločný odjazd autobusom z 
Bratislavy 

• 09.30 – 11.30 - Prezentácia a prehliadka 
rafinérie 

• 13.00 – 14.00 - Návšteva spoločnosti PLUSIM 
spojená s prezentáciou skladových priestorov 
a malým občerstvením 

 
Jazyky: nemčina 
 

Vítame nových členov 

Pozývame vás 

http://sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=14
http://sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=11
http://sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=24
http://sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=24
http://sohk.sk/MemberList.aspx?sectorid=4
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24032
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=23725
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24017
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24017
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=22737
http://sohk.sk/MemberDetail.aspx?companyid=24038
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Účastnícky poplatok: 
Pre členov SROK:  0 €    
pre nečlenov: 39 € 
 
Prosíme Vás o potvrdenie Vašej  účasti  
prostredníctvom našej webstránky najneskôr  do 
5.3.2019.  
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

 

Speed Business Meeting  
14. marec 2019, 16:00 – 19:30| Hotel DoubleTree by Hilton 
Hlavná 1, Košice 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká 
obchodná a priemyselná komora, Taliansko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v 
Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, 
Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Slovak Business 
Agency a Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s IT Valley Košice si Vás dovoľujú pozvať na 
Speed Business Meeting. Buďte efektívni a zapojte sa do nášho NETWORKING EVENTU! 

PROGRAM: 
• 16:00 - 16:15 - Registrácia 
• 16:15 - 16:30 - Zahájenie akcie a objasnenie 

pravidiel 
• 16:30 - 18:30 - 8 stretnutí 
• 18:30 - 19:30 - Business cocktail   

 
Speed Business Meeting prebehne  v anglickom 
jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku). 
 
Prosíme Vás o prihlasovanie sa prostredníctvom našej 
webstránky na   http://sohk.sk/EventList.aspx 
najneskôr do 11.03.2019. 
 
Účastnícky poplatok: 
pre členov organizujúcich komôr:  20 € 
pre nečlenov:  35 € 

 
Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

http://sohk.sk/EventList.aspx


 

European Compliance Forum  
25.-26. apríl 2019, 09:00 | Zochova Chata, Piesok 4015/B7, 900 01 
Modra 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťami RUŽIČKA AND PARTNERS a DELOITTE, pod 
záštitou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Seminár European 
Compliance Forum 
Hlavnými témami dvojdňového podujatia s účasťou 
uznávaných odborníkov budú efektivita compliance 
programov a predchádzanie individuálnym ľudským 
zlyhaniam. 
 
Zažite dva dni plné prednášok výnimočných rečníkov, 
skutočných príbehov, zaujímavých tém, poučných 
prekvapení a workshopov, a využite priestor na 
networking. 
 
Jazyky: Prezentácie budú v slovenskom, českom a 
anglickom jazyku. 

Účastnícky poplatok: 
 pre členov aj nečlenov:  
470 EUR bez DPH (564 EUR vrátane DPH) 
 
Zaregistrovať sa môžete do 10. apríla 2019 na 
http://www.ecf-2019.eu/registracia/ 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

 

 

Letná slávnosť 
6. jún 2019 

Slovensko-rakúska obchodná komora pripravuje tradičnú  Letnú slávnosť 2019 pod mottom 

GOLDEN SUMMER NIGHT 

Prosíme Vás, aby ste si tento termín pre nás už teraz rezervovali. Znovu dávame do pozornosti možnosť 
partnerstva na Letnej slávnosti 2019. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Business breakfast 
28. marec 2019 
 
 Prehľad uskutočnených podujatí 

Ďalej pripravujeme 

http://www.ecf-2019.eu/registracia/
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Ples v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach  
16. február 2019 | Kursalón, Trenčianske Teplice 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Medzinárodným klubom SR zorganizovala pre Vás ples v 
Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach. 
Dňa 16.2.2019 sa uskutočnil ples v Kursalone 
v Trenčianskych Tepliciach. Celým večerom Vás 
sprevádzala príjemná atmosféra, ktorá bola spojená 
s dobrým jedlom a kvalitnou hudbou. O hudobný 
program sa postarali hudobné skupiny  Szöllösy Gypsy 
Band, Lolaband, Duo Poledolls. Pobyt ste si mohli 
spríjemniť a predĺžiť v krásnych kúpeľoch 
v Trenčianskych Tepliciach 
 

 
 

 

    
 

 

Zmeny vo verejnom obstarávaní podľa aktuálnej novely 
zákona 
19. február 2019 | British Chamber of Commerce, Mostová 2, 
Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike v spolupráci s advokátskou 
kanceláriou RUŽIČKA AND PARTNERS zorganizovali seminár na tému: "Zmeny vo verejnom obstarávaní podľa 
aktuálnej novely zákona" 
Od 1. januára 2019 je účinná veľká novela Zákona o 
verejnom obstarávaní. Ján Azud a Peter Bartoš z 
advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS vám 
stručne predstavili dopady tejto novely z pohľadu 
uchádzačov o verejné zákazky. V následnej diskusii 

zodpovedali  Vaše otázky, ktoré Vás v tejto súvislosti 
zaujímali. 
Seminár bol určený najmä pre Spoločnosti 
uchádzajúce sa o verejné zákazky. Zamestnancov 
zodpovedných za prípravu podkladov na účely účasti 
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vo verejnom obstarávaní a pre interných právnikov 
spoločností uchádzajúcich sa o verejné zákazky  
 
 

 

 

 

    
 

 

Daňový seminár - “Aké zmeny nám priniesol rok 2018? 
6. február 2019 |Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 
3, Bratislava 
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami zorganizovala  TAX 
seminár  na tému  “Aké zmeny nám priniesol rok 2018?” 
Na tomto podujatí sme sa venovali rôznym témam 
ako sú napríklad zmeny v zákone o dani z príjmu, 
hlboký prehľad o zmenách ovplyvňujúcich 
medzinárodné zdanenie, nové dane zavedené v roku 
2018, nová interpretácia odmeny štatutárneho 
zástupcu LLC poradenských služieb medzi 
spoločnosťami, legislatívne zmeny v DPH, novinky v 
elektronickej pokladni – eKasa a mnohým ďalším. 
Bližšie nám predstavili jednotlivé témy Silvia Hallová, 
Tax partner, Grant Thornton Consulting, Daniel 
Martiny, Tax manager, VGD Slovakia a nakoniec Toško 

Beran, Riaditeľ, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky – Legislatívny plán 2019.  
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Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky opätovne 
schválili dňa 29.1.2019 nový zákon o hazardných 
hrách, vrátený Andrejom Kiskom. Nový zákon zavádza 
novinky v oblasti ochrany hráčov. Zvyšuje sa 
minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke na 
15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s 
tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. 
Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré budú môcť 
počas určitého počtu dní v roku zakázať niektoré 
druhy hazardných hier. Zákonom sa tiež rozširuje 
okruh osôb so zákazom hrania hazardných hier. Zákon 
nadobudne účinnosť 1. júna 2019. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  schválili 
dňa 5.2.2019 návrh zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami. Cieľom 
schváleného zákona je najmä precizovanie aktuálnych 
ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, 
posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie 
kontroly zavedením samostatného kontrolného 
procesu. Zákon obsahuje aj nové ustanovenia 
upravujúce neprimerané podmienky, zavádza sa 
generálna klauzula neprimeranej podmienky a 
dovoľuje podávať anonymné podnety na možné 
porušenie zákona. Zákon zavádza novinku, na základe 
musí byť v reklamných letákoch zastúpenie 

slovenských potravín aspoň 50  percent. Zákon 
nadobudne účinnosť 1. apríla 2019. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  schválili 
dňa 5.2.2019 návrh novely zákona o dráhach, ktorá 
prevzala európske smernice o železničnej doprave. 
Európske smernice prenášajú rozsiahlu časť 
kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne 
bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru 
Európskej únie, a to pri vydávaní povolenia na 
uvedenie na trh železničných vozidiel a 
bezpečnostného osvedčenia. Zákon nadobúda 
účinnosť 15. marca 2019. 

Dňa 1. februára 2019 nadobudla účinnosť novela 
Trestného poriadku, ktorá sa dotýka zmien týkajúcich 
sa rozhodovania o anonymných podaniach. Zákon 
ustanovuje aké podanie sa považuje za anonymné 
podanie, pričom upravuje zmeny v postupe pri 
vybavovaní anonymného podania. 

Dňa 1. februára 2019 nadobudla účinnosť novela 
zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, 
novela zákona o obecnom zriadení ako aj novela 
zákona o Policajnom zbore. 

 

 

 

 

 

News z oblasti práva a legislatívy 
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Informácia pre členov - Kúpele Piešťany, SPA Smrdáky
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

Radi by sme vám dali do pozornosti darček od kúpeľov 
Piešťany a Smrdáky, ktoré Vám ponúkajú darčekový 
poukaz na kúpeľné pobyty v rôznych termínoch so 
skvelými zľavami.  

Viac informácii o týchto pobytoch so zľavmi získate na:  

www.piestany.danubiushotels.sk  
 tel: +421 33 775 77 33   
e-mail: booking@spapiestany.sk 

 
alebo na:  
www.smrdaky.danubiushotels.sk 
tel: +421 34 695 91 73  
Email: reservations.smr@spasmrdaky.sk 
 
 
 

   

 

Informácia pre členov - Dane: možnosť napadnúť 
rozhodnutie daňového úradu kvôli procesným chybám 
Mnohé daňové subjekty sa zdráhajú napádať 
rozhodnutia daňových úradov. V prípade procesných 
chýb je však napadnutie odôvodnené. Daňové úrady 
totiž v praxi niekedy porušujú právo kontrolovaného 
daňového subjektu klásť svedkom a znalcom otázky. 
Takáto procesná chyba môže viesť k tomu, že súd 
zruší rozhodnutie vydané v daňovom konaní. 

Daňový úrad môže vykonať dokazovanie vypočutím 
svedkov. Svedkami môžu byť napríklad zamestnanci 
alebo obchodní partneri kontrolovaného daňového 
subjektu. 

Ak chce daňový úrad použiť informácie získané 
výsluchom svedkov, je povinný v dostatočnom 

časovom predstihu písomne vyrozumieť o tomto 
výsluchu daňový subjekt alebo jeho zástupcu. Daňový 
subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola, má 
právo byť prítomný pri výsluchu svedka a klásť mu 
otázky pri ústnom pojednávaní. 

Toto právo by daňový úrad uprel kontrolovanému 
daňovému subjektu napríklad vtedy, keď by sa daňový 
subjekt dozvedel o vypočutí svedkov až následne 
z protokolu z daňovej kontroly. 

V praxi sa niekedy stáva, že daňový úrad  obchádza 
toto právo daňového subjektu tým, že uskutočňuje 
miestne zisťovanie namiesto ústneho pojednávania. 
Na miestne zisťovanie sa totiž nevzťahuje povinnosť 

Inzercia 

http://smrdaky.danubiushotels.sk/
mailto:reservations.smr@spasmrdaky.sk
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daňového úradu včas o ňom vyrozumieť kontrolovaný 
daňový subjekt. Počas týchto zisťovaní môže daňový 
úrad požadovať od daňového subjektu alebo iných 
osôb potrebné vysvetlenia, nesmie však vypočúvať 
svedkov. Napriek tomu sa v praxi vyskytli prípady, keď 
daňový úrad vypočúval svedkov bez prítomnosti 
daňového subjektu. Preto aj keď daňové úrady takéto 
prípady formálne označujú ako miestne zisťovanie, 
v skutočnosti ide často o ústne pojednávanie. 

Takéto konanie daňového úradu je závažným 
porušením zákona, v dôsledku ktorého sa svedecká 
výpoveď nesmie použiť ako dôkaz. Podľa aktuálnej 
judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by 
mal správca dane vykonávať dôkazy bezprostredným 
spôsobom, aby sa daňový subjekt mohol s týmito 
dôkazmi bezprostredne oboznámiť a vyjadriť sa k nim. 

Uvedený protizákonný postup daňového úradu môže 
byť zároveň dôvodom na zrušenie jeho rozhodnutia 
vydaného v daňovom konaní. Kontrolované daňové 
subjekty nemusia nečinne akceptovať rozhodnutie, 
ktoré sa javí ako protizákonné. Jeho zrušenie môžu 
dosiahnuť na základe správnej žaloby podanej na súd. 

Mgr. Filip Krajčovič, LL.M. 
advokát 
konateľ NAVIKAP s. r. o. 
e-mail: krajcovic@navikap.com 
 

 

 

Informácia pre členov - Priemyselný park 
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

radi by sme vám dali do pozornosti možnosť, rozšíriť 
alebo založiť si svoje podnikanie na nových parcelách 
v Kostoľných Kračanoch. Die o parcely v blízkosti 

Dunajskej Stredy a cena sa pohybnuje okolo 35 €/m2. 
Ak by ste mali záujem neváhajte kontaktovať pána 
Ing. Petra Morocza. 

Tel: +421 903 361 908 
Mail:  morocz@volny.cz 

  

 

 

Informácia pre členov – 9. Žilinský Business Networking 
19. marca sa uskutoční v Holiday Inn Žilina  9. Žilinský 
Business Networking. Biznis Networking je unikátne 
podujatie pre efektívne nadväzovania obchodných 
spoluprác a partnerstiev.  Podujatie prebieha v 

dynamickej atmosfére riadeného a voľného 
networkingu spojeného s inšpiratívnymi príbehmi 
úspešných podnikateľov. Tatranský Biznis Networking 
je primárne určený pre konateľov, majiteľov a 
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manažérov, ktorí majú záujem rozšíriť svoje portfólio 
kontaktov. Téma: Ako sa podniká v Žiline 

Účastnícky poplatok už od 39 Eur 

Bližšie informácie nájdete TU alebo na 
events4business.sk/zilinsky-biznis-networking

 

  

Informácia pre členov - Konferencia NEWMATEC 2019
Vážení členovia a priatelia Slovensko-rakúskej 
obchodnej komory, 

radi by sme vám dali do pozornosti konferenciu 
Nematec, ktorá sa bude konať v x-bionic® sphere - 
Šamorín, Slovensko 26. – 27. marecs 2019  
Viac informácií na:  https://www.newmatec.sk/ 
 
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na 
https://www.newmatec.sk/en/registration/ 

Ako člen SOHK si môžete uplatniť 10% zľavu.  

 

http://sohk.sk/PartnerEventDetail.aspx?eventid=329
https://www.newmatec.sk/


Origin?lny… 
znamen? JsJ vlastnou cestou.

www.kia.sk

GARANC IA  KVAL ITY

ROeN% Z%RUKA

Kombinovan? spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Nov? Kia ProCeed. Origin?lny Jah.
:plne nov? Kia ProCeed s origin?lnou dizajnovou koncepciou, ktor? je odv?ana  
a sebavedom? z?rove2, urfuje svoje vlastnF pravidl?. InovatJvny tvar karosFrie  
s dynamicky sa zvaaujTcimi lJniami v sebe kombinuje silu a vzruFujTci pocit zo FportovFho 
kupF so vFestrannosJou a priestorom rodinnFho kombi. PrFmiovF prvky vWbavy a vyspelF 
bezpefnostnF systFmy robia z modelov novej gener?cie Kia Ceed dokonalT kombin?ciu, 
vhaka ktorej sa stali finalistom eurOpskej a aj n?rodnej sTJaae Auto roka 2019.

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
HodonJnska 7 • Bratislava • Tel.: +421 2 4929 4358
info.lamac@motor-car.sk• www.kia.motor-car.sk
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GmbH-založenie v Rakúsku 

 
Ak ste niekedy uvažovali nad založením spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "GmbH"), nasledujúce 
riadky vám poskytnú bližší pohľad na požiadavky a prekážky upravené rakúskym právom pre úspešné a právne 
kompatibilné vytvorenie GmbH. 
 
Spoločnosť „GmbH“ (s.r.o) je taká spoločnosť, ktorej základný kapitál tvoria kapitálové vklady spoločníkov. 
Minimálna výška základného imania predstavuje 35 000,00 EUR bez zohľadnenia zakladajúcich práv. Spoločnosť 
ako taká je právnickou osobou s právnou subjektivitou, čo znamená, že môže nadobudnúť práva, podať žalobu 
a byť žalovaná. GmbH je založená na základe uzavretia zmluvy o spolupráci, alebo ak je prítomný iba jeden 
spoločník, s vyhlásením o založení spoločnosti prostredníctvom notárskeho zápisu. Zmluva alebo vyhlásenie 
musia mať určitý stanovený obsah a vzniká zápisom do obchodného registra. K zápisu do obchodného registra 
musia byť pripojené aj tieto dokumenty: 
 

• Stanovy / vyhlásenie o zriadení spoločnosti v notárskej kópii 
• zoznam spoločníkov 
• zoznam konateľov 
• vymenovacie uznesenie konateľov 
• Vzorové označenie konateľov  
• Potvrdenie platby vkladov v hotovosti 
• za určitých okolností, posudok hospodárskej komory o názov spoločnosti 

 
 Na zápis sa vzťahujú súdne poplatky s výnimkou zákona o podpore nových podnikov. Spoločnosť s ručením 
obmedzeným zastupuje konateľ a musí mať aspoň jedného konateľa, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. 
Ak konateľ poruší svoje povinnosti, zodpovedá sa spoločnosti. 
 
Pri názve spoločnosti môžu byť brané do úvahy nasledujúce možnosti: 

• fantazijné označenie  
• vecné označenie 
• vlastné meno 
 

Dôležité je, aby sa vždy písalo označenie „GmbH“. 
 
Hlavná výhoda spoločnosti spočíva v tom, že v zásade ručí iba spoločnosť so svojím obchodným majetkom a 
neexistuje osobná zodpovednosť spoločníkov (obmedzené ekonomické riziko). Sú zodpovedné len za zadržanie 
dohodnutého základného kapitáu. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v Rakúsku najpoužívanejšou formou 
spoločnosti, ktorá sa používa najmä na prevádzku menších a stredných podnikov. 
 
Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL Ak máte otázky týkajúce sa práva obchodných spoločností, môžete sa obrátiť 
aj na Ingrid LAUDON  
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